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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gruodžio 11-oji, 
antradienis, 
50 savaitė

Iki metų pabaigos liko 20 dienų.
Tarptautinė kalnų diena.
Pasaulinė tango diena.

Saulė teka 8.30 val., 
leidžiasi 15.53 val. 

Dienos ilgumas 7.23 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

istė, Aistis, Artūras, Damas, 
Damazas, Dovydas, Lauksmė, 

Lauksmina, Lauksminas, 
Lauksminė, Lauksvyda, Lauksvydas, 

Tautvaldė.
Rytoj: Dagmara, Gaiva, Gilmina, 

Gilminas, Kirbutas, Kirkanta, 
Kirkantas, Vainė, Vaingeda, 

Vaingedas, Vainius.
Poryt: Eiviltė, Kastautas, Kastautė, 

Kastė, Kastytis, Liucė, Liucija, 
Lucė, Lucija, Otilija.

Dienos citata
„Pyktis neapakina: jis gimsta iš 
aklumo“ (A. de S. Egziuperi).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1843 m. gimė vokiečių gy-
dytojas ir bakteriologas Ro-
bertas Kochas (Robert Koch). 
Jis išgarsėjo tuo, jog atrado 
juodligės, tuberkuliozės ir 
choleros bacilas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1917 m. Lietuvos Taryba 
paskelbė Lietuvos valstybės 
atkūrimo aktą, kuriame kal-
bama ne apie nepriklausomą, 
bet apie savarankišką Lietuvą, 
sujungtą sąjungos ryšiais su 
Vokietijos valstybe. Šie ryšiai 
buvo apibrėžti karinėmis bei 
susisiekimo konvencijomis ir 
bendromis muitų, pinigų sis-
temomis.

Post 
scriptum

Ieškok draugo bėdoje, 
laimėje ir pats atsiras

2 p.

2 p.

4 p.

Žiemos muzikos koncertas žavėjo rokiškėnus

3 p.

Kalėdų rezidencija Rokiškyje atidaryta!

4 p.

Ilzenbergo dvarui – prizas
Šuniukams ir jų mamai labai 
reikalingi namai
Prie prakartėlių – apie 
pasaulio sukūrimo paslaptį
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Šuniukams ir jų mamai 
labai reikalingi namai

Šlapias kailis, šaltis, drebulys, 
alkis ir namu virtęs apverstas šal-
dytuvas - tai mamos ir aštuonių 
jos vaikučių kasdienybė.

Dar pernai metais, išmestos į 
gatvę kalės likimas nepagailėjo. Po 
keletos skelbimų, kad po Rokiškį 
klaidžioja šuo ir ieškomi šeiminin-
kai, niekas taip ir neatsiliepė. Ieško-
dama prieglobsčio kalė klaidžiojo 
toliau, smalsiai landžiojo prie žmo-
nių, kažkas iš pykčio ją net sužalo-
jo,  „išsikapsčiusi“ atklydo, deja, į 
stikliuką mėgstančių žmonių kiemą 
ir buvo tiesiog pririšta ir palikta li-

kimo valiai. 
Šiandien ji turi jau ir aštuonis 

šuniukus, gyvena visi apverstame 
šaldytuve, kasdien kenčia šaltį, alkį 
ir sunkiai tarpusavyje pasidalina 
praeivių atneštu kąsneliu.

Žinantys šią istoriją rokiškiečiai, 
kreipiasi į visus geros valios žmo-
nes ir prašo padėti surasti namus ir 
kalei, ir šuniukams. Gal atsiras pa-
galiau mylintys šeimininkai?!

Šuniukų sterilizacija ir kastracija 
bus pasirūpinta. 

Dėl išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu  8600 76132

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Žmonės pasipiktinę: prie Panevėžio gatvės 6-ojo namo 
išdygo „nesankcionuota“ žvyro krūva

„Rokiškio Sirenos“ redakciją 
pasiekė skaitytojo nuotraukos su 
žvyro krūva, supilta tiesiog prie 
daugiabučio namo laiptinės. Nuo-
gąstaujama, kad kažkas tiesiog sa-
vivaliauja ir be jokių leidimų ir su-
derinimų elgiasi kaip savo kieme. 
Baiminamasi dėl vaikų saugumo ir 
infrastruktūros pažeidimų.

Rokiškio miesto seniūnas Arūnas 

Krasauskas, paklaustas apie situaci-
ją, patikino, kad situaciją jau žino ir 
bandys ieškoti krūvos šeimininkų. 
Seniūnas sakė, kad dėl statybinių 
medžiagų sandėliavimo bendro nau-
dojimo žemėje būtina susiderinti su 
miesto seniūnija. Šiuo atveju niekas 
nebuvo derinta.

A. Krasauskas taip pat priminė, 
kad ketinantys atlikti buto remontą 
ir šiek tiek smarkiau „patriukšmau-

ti“, turėtų kreiptis į Rokiškio rajono 
savivaldybės administraciją ir pra-
nešti apie planuojamus darbus.

Truputį vėliau seniūnas informa-
vo „Rokiškio Sireną“, kad surado 
žvyro savininką ir perspėjo apie bū-
tinas atlikti procedūras. Savininkas 
įsipareigojo nukasti žvyrą nuo šali-
gatvio ir artimiausiu metu pašalinti 
krūvą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Didėja sergamumas virusinėmis žarnyno infekcijomis
Atvėsus orams, ypač žiemą ir 

ankstyvą pavasarį, kasmet padi-
dėja sergamumas per aplinką ar 
gaminant užterštą maistą plin-
tančiomis virusinėmis žarnyno 
infekcinėmis ligomis, dažniausiai 
rotavirusiniu, norovirusiniu ir 
adenovirusiniu enteritais.  Na-
cionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos Panevėžio departa-
mento specialistai šaltuoju metų 
laikotarpiu ragina ypač atsakingai 
rūpintis savo ir vaikų  rankų  hi-
giena, kadangi pavieniai infekcijų 
atvejai registruojami visus metus, 
o sezoninio infekcijos plitimo metu 
dažniau registruojami protrūkiai 
šeimose bei vaikų kolektyvuose.

Infekcijos šaltinis – 
sergantis žmogus
Dažniausiai ligos sukėlėjus plati-

na viduriuojantys ligoniai. Virusus 
aplinkoje gali platinti ir kiti asme-
nys, kuriems infekcija nepasireiškia 
išreikštais klinikiniais požymiais. 
Nuo gyvūnų neužsikrečiama, nes 
tarp gyvūnų cirkuliuojančių virusų 
padermės žmogui nepatogeniškos.

Nustatyta, kad 1 grame išmatų 
gali būti 10-100 mlrd. virusų. Ligai 
išsivystyti pakanka tik dešimties vi-
ruso dalelių. Dėl to viruso plitimas 
fekaliniu-oraliniu būdu yra labai 
aktyvus. Didžiausi virusų kiekiai 
išsiskiria ūmiu ligos periodu, tačiau 

virusų išskyrimas gali užtrukti ir jau 
pasveikus.

Ligos pradžia ūmi
Pirmieji virusinių žarnyno infek-

cinių ligų simptomai dažniausiai 
pasireiškia praėjus 1-3 dienoms po 
užsikrėtimo. Ligos pradžia ūmi: 
vandeningas dažnas viduriavimas, 
karščiavimas iki 39 C°, pykinimas, 
vėmimas. Tai sukelia dehidrataciją, 
elektrolitų disbalansą. Dažniau ir 
sunkiau serga jaunesni nei 5 metų 
amžiaus vaikai. 

Kaip apsisaugoti?
Patikimiausia specifinė rotaviru-

sinės infekcijos profilaktika – skie-
pijimai rotavirusine vakcina. Šia 
vakcina kūdikiai jau skiepijami 
valstybės lėšomis pagal profilaktinį 
vaikų skiepijimo kalendorių.  Nuo 
kitų virusinių žarnyno infekcinių 
ligų vakcinų nėra, tad svarbios ne-
specifinės profilaktikos priemonės, 
kuriomis galima sumažinti šių ligų 
plitimą vaikų kolektyvuose ir šei-
mose.

Rankų higiena – pagrindinė pro-
filaktikos priemonė, mažinanti šių 
infekcijų plitimo riziką. Plaunant 
rankas su muilu, nuo jų pašalinama 
beveik 95 proc. žmogui patogeninių 
bakterijų ir virusų. Rankas plauti 
būtina ne tik pasinaudojus tualetu 
ar po sąlyčio su ligonio išmatomis, 
bet grįžus  iš parduotuvės, po va-

žiavimo visuomeniniu transportu, 
kiekvieną kartą prieš valgį ir maisto 
gaminimą. Kol maži vaikai nesuge-
ba patys nusiplauti tinkamai rankų, 
tai turėtų daryti kolektyvuose perso-
nalas, o namuose – tėvai;

Jei vaikas suviduriavo, apsivėmė, 
patariama tokio vaiko neleisti į dar-
želį ar kitus vaikų susibūrimus. Ser-
gantysis virusus išskiria vidutiniškai 
7 dienas, todėl vaiko į kolektyvą 
nereikėtų leisti, kol yra klinikiniai 
ligos simptomai ir dar kelias dienas;

Ligoniui namuose reikėtų paskir-
ti atskirą kambarį ar jo dalį. Kamba-
rį, kuriame guli ligonis, būtina gerai 
vėdinti. Sergančiojo slaugai naudoti 
kuo daugiau vienkartinių slaugos 
priemonių;

Tualetą ir ligonio kambarį valyti 
atskirais įrankiais, šluostėmis, nau-
dojant chloro turinčias dezinfekci-
nes medžiagas;

Saugiai šalinti sergančiojo kūdi-
kio sauskelnes,   atskirai laikyti ir 
skalbti nešvarius ligonio rankšluos-
čius, rūbus. Išdžiovintus skalbinius 
gerai išlyginti karšta laidyne;

Vaiko žaislus plauti muilo ar so-
dos tirpalu, skalauti tekančiu vande-
niu, išdžiovinti.

Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro

 prie Sveikatos apsaugos
ministerijos 

Panevėžio departamento
inform.

Ilzenbergo dvarui – prizas

Lietuvos nekilnojamojo turto 
plėtros asociacijos (LNTPA) ir 
Darnios plėtros akademijos ren-
giamame konkurse „Už darnią 
plėtrą“ išdalinti apdovanojimai. 
Jie buvo teikiami aštuonių ka-
tegorijų geriausiems objektams. 
Tarp nugalėtojų – ir Ilzenbergo 
dvaras.

Ilzenbergo dvaras konkurse 
pripažintas geriausiu visuome-
niniu daugiafunkciu objektu. Po 

šešerius metus trukusių remonto 
darbų dvaras baigtas rekonstruo-
ti šią vasarą. Pernai dvaras gavo 
Kultūros paveldo departamentas ir 
LNTPA pernai jam suteikė Auten-
tiškumo sertifikatą. Šiemet kon-
kurse dvaras pelnė apdovanojimą 
už kokybiškai atkurtą architektūrą, 
pavyzdinį dvaro prikėlimą. Ilzen-
bergo dvaras išskirtinis dar ir tuo, 
kad jis – vienintelis ūkinis dvaras 
Lietuvoje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio Caritas – gerumas vienija

Caritas savanoriai kvietė Rokiškio ir dekanato parapijų bendruomenę 
švęsti antrąjį adventinį sekmadienį „Gerumas mus vienija“. Po Šv. Mišių 
visa bendruomenė gausiai rinkosi į parapijos namus. Caritas pristatė ir 
supažindino su projektu „Išklausymo tarnystė”centru. Klausėme, disku-
tavome, bendravome, dalinomės įspūdžiais. Ačiū visiems dalyvavusiems.

Rokiškio Caritas inform.

Gaisruose dažniau žūsta miestelių ir kaimų gyventojai
Šiemet  Lietuvoje kilo 11 tūkst. 

153 gaisrai. Palyginti su praėju-
sių metų tuo pačiu laikotarpiu, jų 
skaičius išaugo 26,9 proc. 

Gaisruose žuvo 75 žmonės (2017 
m. per tą patį laikotarpį – 93), iš jų 
2 vaikai (3), o 153 gyventojai (164) 

patyrė traumų. Tai mažiausias gais-
ruose žuvusių žmonių skaičius per 
15 metų.

Šalyje kilo 5 gaisrai, kuriuose 
žuvo po 2 šalies gyventojus, o 65 
gaisrai nusinešė po vieną žmogaus 
gyvybę. Miestuose žuvo 23 žmonės, 
o miesteliuose ir kaimo vietovėse – 

52. Dvidešimt keturi žmonės  žuvo 
Vilniaus apskrityje (iš jų 8 gyvento-
jai Vilniaus mieste), 18 – Kauno (iš 
jų 8 – Kauno mieste), 8 –  Šiaulių, 6 
– Utenos, 5 – Panevėžio, po 4 – Tau-
ragės, Marijampolės ir Alytaus, po 
1 – Klaipėdos bei Telšių apskrityse.

PAGD inform.
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Žiemos muzikos koncertas žavėjo rokiškėnus
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla vėl surengė nuostabų žiemos muzikos koncertą, šiemet nuspalvintą kino filmų muzikos interpretacijomis. 
Kaip visada, šiam koncertui trūko tik vieno esminio dalyko – daugiau bilietų: mat jie buvo išgraibstyti vos per tris dienas.
Atėjusius į koncertą žiūrovus pasitiko ant Kultūros centro durų iškabintas didokas raštas, atsakantis į bene populiariausią pastarųjų dienų klausimą – į 
Žiemos koncertą „Kinas scenoje“ bilietų nebėra.  Mat kaip ir kasmet, rokiškėnai juos iššlavė per tris dienas. Žiūrovų – pilnutėlė salė. Ir dar tikriausiai 
antra tiek mielai būtų įsigiję bilietus. Tik netgi didžioji Kultūros centro salė – ne guminė. Taigi, kaip diskutavo concerto belaukiantys žiūrovai, Rudolfo 
Lymano muzikos mokykla kitiems metams turi rinktis: arba plėsti Kultūros centro didžiąją salę, arba rengti antrą koncertą.
O tai nėra taip paprasta: nors koncertas prasidėjo 17 val., jau nuo 14 val. daugiau nei du šimtai Rudolfo Lymano muzikos mokyklos moksleivių bei 
jų pedagogai jau plušo generalinėje repeticijoje. Kad rokiškėnams dovanotų įspūdingą reginį.
Žiemos koncerte – dvidešimt žinomų kūrinių iš garsiausių kino filmų. Antai nostalgiškoji melodija iš trilogojos „Krikštatėvis“ suskambo ne itališka 
mandolina, o lietuviškomis kanklėmis. „Liūto karaliaus“, „Karibų jūros piratų“, „Šreko“, „Simarono žirgo“, „Saulėlydžio“ sagos melodijos sužibėjo 
naujomis spalvomis ir interpretacijomis. Patys mažiausieji žavėjo mielomis vaikiškomis dainelėmis iš senųjų animacinių filmukų, jas priminė ir 
mokyklos choro dainininkai, ir smuikininkų grupė. Veržliai ir dinamiškai Džeimso Bondo filmų temą atliko pučiamųjų orkestras. Sužavėjo pianistų 
dueto atliekama garsioji „Paryžiaus katedros“ daina „Belle“. Buvo ir lietuviškų akcentų – „Rudens naktis sustojo“. Akordeonistams griežiant  filmo 
„Tadas Blinda“ polką į sceną grįžo visi atlikėjai. Ir matyti: jiems scenoje gerokai ankšta – tiek daug talentų turi Rokiškis. Salė negailėjo plojimų nei 
jauniesiems muzikantams bei dainininkams, nei juos išugdžiusiam mokytojų kolektyvui. 
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Prekybininkai liūdėjo
Vienas iš šventės akcentų – kalėdinių 

dovanų, skanėstų ir kitų mielų smul-
kmenų mugė. Prekybininkai būriavosi 
ir Nepriklausomybės aikštėje, ir prie 
Rokiškio krašto muziejaus. Tačiau jų 
veiduose šypsenas keitė nusivylimas: 
nuo pat ryto pliaupęs įkyrus lietus iš-
baidė žmones. Aikštėje sutikta juodu-
pėnė verslininkė Laimutė Sadauskienė 
neslėpė: jos įmonės rengiama šakočio 
kepimo edukacija šventėse paprastai su-
laukia daug dėmesio. O štai tądien no-
rinčiųjų pasigrožėti kilnojamoje krosne-
lėje kepamu šakočiu – buvo maža. 

Liūdni buvo ir molinukais pre-
kiaujantys tautodailininkai. Kaip patys 
sakė, prie jų palapinės prieidavo vos 
vienas kitas besidomintis. Ne ką links-
mesnis vaizdas ir Nepriklausomybės 
aikštėje: rokiškėnus mažiau nei įpras-
tai domino ir rūkytos žuvys, ir „ker-
mošiniai“ saldainiai. Kiek sėkmingiau 
prekiauta tik tradiciniais švenčių atri-
butais: žybsinčiais balionais bei kitais 
šviečiančiais aksesuarais. 

Užtat kavinės buvo pilnos
Ankstėliau į renginį atvykę rokiš-

kėnai ir svečiai skubėjo sušilti. Juk 
pliaupiant lietui dvaro takeliai vir-

Kalėdų rezidencija Rokiškyje atidaryta!
Prastas oras nesutrukdė Kalėdų rezidencijos atidarymui. Tiesa, renginys vėlavo valandą, tad susirinkę žiūrovai gerokai sušalo laukdami šventės. Gal 
todėl vos tik įžiebus Rokiškio Kalėdų eglę, visi kaip susitarę puolė iš dvaro aikštės, nors renginys dar nesibaigė...

to tižaus sniego balomis. Tad tokiu 
oru vos per keliolika minučių batai 
permirksta ir ima varvėti nosis. Tad 
Nepriklausomybės aikštės kavinėse 
buvo tiršta lankytojų.

Autobusiukų idėja pasiteisino 
Iki numatytosios renginio pradžios 

likus dviems valandoms, pradėjo 
važinėti specialiai šiai šventei skirti 
„Šventinio ekspreso“ autobusiukai. Iš 
pradžių jie važiavo apytuščiai. Tačiau 
likus maždaug valandai iki renginio, 
įkyrus lietus liovėsi, ir rokiškėnai pul-
keliais ėmė traukti į šventę. Pilnėjo ir 
autobusiukai. „Šventinio ekspreso“ 
idėja pasiteisino: nebeliko ankstes-
niais metais prieš renginį besiforma-
vusių milžiniškų kamščių. O ir rokiš-
kėnai džiaugėsi, galėdami patogiai ir 
veltui pasiekti šventę. Ekspresiukai 
važinėjo ganėtinai dažnai, tad ir stote-
lėse jų ilgai laukti nereikėjo.

O ir pasibaigus renginiui, rajono 
policijos pareigūnai, reguliuodami 
eismą, sėkmingai skirstė automobilių 
ir pėsčiųjų srautus, tad kamščiai nesu-
siformavo.

Kai kas ir nebesulaukė
Renginio pradžia buvo numatyta 18 

val. Tačiau vietoj šventinio concerto 
žiūrovai išgirdo tik organizatorių sau-
gumo instruktažą. Laikas bėgo, o ren-
ginys vis neprasidėjo. Kadangi, kaip 
jau minėta, dėl lietaus patęžo muziejaus 
kiemo takeliai, žiūrovai šalo kojas ba-
lose. Ne viena šeima, ypač su mažais 
vaikais, grįžo namo, taip ir nesulaukusi 
jo pradžios. Mat renginys vėlavo apie 
valandą. 

Iš pradžių žiūrovai išvydo trumpą fil-
muką, pasakojantį apie Rokiškį. Mūsų 
miesto veidais tapo mokslo, meno, kul-
tūros, verslo žmonės. Paskui teletiltas 
sujungė Rokiškį su Marijampole, kad 
šio miesto merė perduotų Rokiškiui 
„Lietuvos kultūros sostinės“ titulą ir jį 
simbolizuojantį gintarinį medelį. 

Paskui, skambant gyvai muzikai 
dvaro rūmai sušvito įspūdinga vaizdo 
instaliacija dievdirbio Liongino Šepkos 
kūrybos motyvais. Statiškos skulptū-
ros atgijo, pasakodamos įdomią istori-
ją: kuri prasidėjo pamėgtųjų šepkiškų 
paukščių skrydžio vaizdais, medinių 
kareivėlių armijomis, o baigėsi mer-
gelių ir angelų žmogiškaisiais veidais 
maldomis.

Netrukus aikštėje sužibo šimtai 
bengališkųjų ugnelių ir pagal Kalėdų 
senelio komandą gausi minia ėmė skan-

duoti stebuklingą žodį „Rokiškis“. Ir 
kai trečią kartą ji galingai sušuko savojo 
miesto vardą, įsižiebė netradicinė, šep-
kiškais motyvais sukurta mūsų miesto 
kalėdinė eglė. O po to – įspūdingi fe-
jerverkai. Ir… Nors garsus daininin-
kas Egidijus Sipavičius savo dainomis 
nuoširdžiai stengėsi sukurti kalėdinę 
nuotaiką, tačiau sušalusi minia pasuko 
muziejaus vartų link. Ar galima ant jos 
pykti? Ypač, jei minioje girdėti skundai 
„Mama, aš jau nebejaučiu kojų“.

Gelbėjo dalinama arbata
Prieš pat šventę netoli eglutės iš-

dygo balta palapinė su lauko virtuvė-

le. Joje ne tarnybos metu arbatą virė 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos kariai. Gardi, me-
dumi ir citrina pagardinta arbata dar 
prieš renginio pradžią viliojo rokiš-
kėnus. Buvo susitarta, kad ją kariai 
ims dalinti tuomet, kai sužibs eglutė. 
Tačiau renginiui vėluojant, gailėdami 
šąlančių žmonių, kariai ją ėmė pils-
tyti anksčiau. Tuoj pat prie palapinės 
susibūrė žmonių minia. Arbatą mie-
lai skanavo ir vaikai, ir suaugusieji. 
Karšto gėrimo nepritrūko: kariai išvi-
rė du didžiulius jo katilus. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Šventės akimirkos.                                        „Rokiškio Sirenos“ ir Rokiškio krašto muziejaus nuotr.
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Prie prakartėlių – apie pasaulio sukūrimo paslaptį
Italas kūrėjas, mecenatas An-

gelo Frosio Rokiškiui dovanojo 
unikalią idėją: jo dėka Rokiškio 
krašto muziejuje veikia vienin-
telis Baltijos šalyse Prakartėlių 
muziejus. Ir šeštadienį, belau-
kiant, kada Marijampolė mūsų 
miestui perleis kultūros sostinės 
titulą, prakartėlių muziejuje  A. 
Frosio pristatė savąją edukaciją 
– pasakojimą apie prakartėlės ir 
mažiausios žmogaus dalies – ląs-
telės – sąsajas.

Ypatingai svarbu
Koks svarbus Rokiškis italui A. 

Frosio, liudija iškalbingas faktas 
– numatytų edukacijų jis neatšau-
kė, nors tądien smarkiai sirgo. Iš 
meilės ir pagarbos mūsų miestui 
kūrėjas dovanojo įspūdingą pasa-
kojimą ir pristatė naują, jo prašymu 
telšiškio dievdirbio Prano Dužins-
ko sukurtą prakartėlę. Ponas Ange-
lo džiaugiasi: meistras įkūnijo jo 
svajonių prakartėlę, tokią, kokios 
puošia namus jo gimtojoje Italijo-
je. „O va tas angelas, matote, tarsi 
primena mane patį. Kai pirmą kartą 
atvykau į Rokiškį“, – šypsojosi A. 
Frosio. 

Prakartėlių muziejus – viena 
sėkmingiausių idėjų. Nuo 1994 
m., su Rokiškio krašto muziejumi 
bendradarbiaujantis menininkas A. 
Frosio pasiūlė rengti respubliki-
nius prakartėlių konkursus, o gra-
žiausius jų darbus kaupti ir saugoti 
ateities kartoms. Ši idėja buvo įkū-
nyta 1998 m., ir nuo to laiko gausi 
prakartėlių kolekcija nuotatos pil-
dosi naujais vertingais eksponatais. 
Šiandien A. Frosio pastangomis 
Rokiškyje jau sukaupta per 130 
originalių, didelės meninės vertės 
prakartėlių. Ir jos užburia muzie-
jaus lankytojų širdis: nors čia pat 
šurmuliavo spalvinga prekyvietė, 
daugelis rokiškėnų ir miesto svečių 
mynė takelį į dvaro kluone įrengtą 
muziejų tyloje pasigrožėti įvairiau-
siomis technikomis sukurtų prakar-
tėlių kolekcijos. Specialus apšvie-
timas, kurį pernai įrengė „Rokiškio 
sūrio“ bendrovė, kuria ypatingą 
atmosferą ir atskleidžia kiekvienos 
prakartėlės grožį.  

O šalia, klėtelėje – šiemetinio 
jau šešioliktojo prakartėlių kon-
kurso darbai. Jų kūrėjai: ir prade-
dantieji: moksleiviai, ir jau žinomi 
šalies menininkai. 

Kodėl prakartėlė? 
„Kai buvau vaikas, mano motina 

sakydavo, kad reikia imti pavyzdį 
iš širdies, tarsi mokytojo, ir tarnauti 
idėjai, didesnei už mus. Širdis mus 
moko gerbti gyvenimą ir primena, 
kaip veikia Visata. Tyloje širdis ne-
nuilstamai ir nenutrūkstamai dirba: 
didelė ar maža, stipri ar silpna, ne-
žino ribų. Ji yra mūsų vidinis mo-
kytojas. Užtenka pagalvoti, kad kol 
mes miegame, ji plaka 30 tūkstan-
čių kartų ir palaiko mūsų sapnus“, 
– taip šiltai savo pasakojimą pradė-
jo kūrėjas, mecenatas, „Rokiškio – 
Lietuvos kultūros sostinės“ amba-
sadrius A. Frosio. 

Kalbėdamas apie prakartėles, 
pašnekovas pirmiausia prisimena 

Meninkas, mecenatas Angelo Frosio šventės svečiams kalbėjo apie unikalią prakartėlių reikšmę žmonijos kultūrai.

Vienas naujausiųjų Prakartėlių muziejaus eksponatų – ką tik Prano Dužinsko sukurta prakartėlė. Tolimajame jos plane angelas, kuris kaip 
sako A. Frosio, primena jį patį, prieš beveik trejetą dešimtmečių atradusį Rokiškį.

savo mamą, dovanojusią jam pir-
mąją prakartėlę. „Iš jos pamoky-
mų aš perėmiau bendro pobūdžio 
idėjas, pritaikomas visiems vy-
rams ir moterims, nepriklausomai 
nuo to, kokiai religijai ar kultūrai 
jie priklausytų. Prakartėlė nėra tik 
religinis simbolis, tai tikra didelės 
meninės vertės ikona. Autentiškų 
menininkų rankose prakartėlės gali 
tapti meno kūriniais, labai svar-
biais pasaulio meno istorijai, bū-
tent dėl to UNESCO jas pripažino 
kultūros paveldu, tokiu pat svarbiu 
kaip šventyklos, skirtos įvairioms 
dievybėms visoje žmonijos istori-
joje. Todėl aš labai norėjau asme-
niškai nupirkti visas medines pra-
kartėles, pagamintas Rytų Europos 
menininkų, surinkti viename mano 
pastatytame muziejuje, kur jos eks-
ponuojamos, pripažįstant jų vertin-
gumą. Rokiškio muziejaus medinių 
prakartėlių kolekcija yra tikras vi-
sos Europos  lobis ir kultūrinis pa-
veldas: aš jį patikiu Rokiškio jau-
nimui, kad išmoktų jį išsaugoti ir 
garsinti turistams, kurie apsilankys 
muziejuje“, – apie unikalią prakar-
tėlių vertę kalbėjo A. Frosio.

Liudija sakralumą
ir paslaptį
„Kas jungia mano motinos atmi-

nimą, jos pamokymus ir prakartė-
lę?“ – retoriškai klausia A. Frosio. 
Atsakymas paprastas – Dievo mo-
tina Marija. „Kad patikėtume Mari-
ja, užtenka pažvelgti į jos motiniš-
ką prigimtį, dėl kurios ji visa pilnai 
atsiduoda, nes myli savo Sūnų. Ta 
paprasta mergaitė, gyvenusi prieš 
du tūkstančius metų, įkūnija pa-
slaptį. Nes pati būdama kūriniu, 
tapo Kūrėjo motina. Nuo tada, kai 
atradau, kad gyvos ląstelės nulemia 
daugelį paslaptingų reiškinių, ku-
riuos nuo vaikystės buvau įpratęs 
stebėti kaime, mane sužavėjo ląs-
telių tyrinėjimas. Kuomet supratau, 
kad kiekvieno biologinio reiškinio 
ištakos prasideda nuo gyvų mikro-
organizmų, mano protas nušvito. 
Suvokiau, kad ląstelė turi neįtikė-
tiną galią, didžiulį biologinį poten-
cialą, kuris, tinkamai nukreiptas, 
gali būti naudingas žmonijai. Po 
daugelio metų tyrinėjimų ir studijų 
galiu užtikrintai teigti, kad ląstelė 
yra dieviškosios kilmės. Gyvose 
ląstelėse slypi pirmykštė, originali 
esmė, kurios kilmė, mano įsitiki-
nimu, negali būti atsitiktinė. Viena 
vienintelė pirmoji ląstelė davė pra-
džią visoms Žemės ir Visatos gyvy-
bės formoms. Kitaip būti negali. Aš 
atsiradau savo motinos dėka, o toji 
pirmykštė ląstelė tapo visų gyvy-
bės formų motina. Kiekvienam iš 
mūsų yra milijardai metų, nes mus 
sudarančios ląstelės, atsinaujinan-
čios ir besidauginančios, yra kilę iš 
primykštės ląstelės, gimusios prieš 
milijardus metų.  Moteriai, savo 
motinai, esu dėkingas už tai, kad 
nuajautė Visatos gimimo paslaptį; 
lygiai taip būtent Rokiškio moterys 
mikrobiologijos laboratorijose man 
padėjo auginti, atrinkti ir suteikti 
atmintį pieno ląstelėms“, – savo 
mintimis dalinosi A. Frosio. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.Šiemetinės konkursinės parodos darbai.        „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Mažieji Rokiškio futbolininkai
namo parsivežė tris taškus

 FMK Lituanica Rokiš-
kio U-10 komanda savait-
galį startavo UAFF mažojo 
futbolo 5x5 pirmenybėse. 
Kamuojama ligų, ne pilnos 
sudėties komanda išvyko į 
pirmąsias pirmenybių var-
žybas Utenoje. Ir pasirodė 
gana sėkmingai – parsivežė 
ne tik pirmuosius taškus, 
bet ir tikėjimą, kad ši ko-
manda gali pasiekti nema-
žai pergalių. 

 
Nusileido 
bendraamžiams 
iš „Utenio“
FMK Lituanica Rokiškis 

U10 komandos pirmosios 
varžybos nesusiklostė kaip 
buvo tikėtasi. Pirmose rung-
tynėse rokiškėnai susitiko su 
stipru varžovu. Pastarieji dar 
buvo ir psichologiškai sti-
presni už mūsikškius žaidė-
jus. Ankstyvas įvartis palau-
žė jaunuosius futbolinikus. 
Nepasiteisino taktika, pasi-
taikė klaidų. Tad ir rezultatas 
nedžiugino: pralaimėta 0:8.

Pirmoji pergalė
Prieš antrąsias rungty-

nes, kuriose varžovas buvo 
„Utenio“ futbolo akademi-
jos antroji komanda,  atliko 

kelis taktinius pakeitimus 
- Julius Galvydis ir Jokūbas 
Blažys grįžo į sau įprastas 
pozicijas gynyboje, Tomas 
Remesa užleido vartininko 
pirštines Mindaugui Žėkui. 
Antrosose turo varžybose 
pastikėjome savo jėgomis, 
žaidėme daug protingiau ir 
bandėme laikytis žaidybinio 
plano. Varžovai žaidė per 
daug atsipalaidavę: nors ir 
pirmieji įsiveržė į priekį, ta-
čiau buvo nubausti. Iškovota 
pelnyta pergalė: du įvarčius 
pelnė gynėjas Tomas Reme-
sa, kartą pasižymėjo koman-
dos kapitonas Airidas Meš-
kauskas. 

Visaginiečiams nusileido
minimaliu skirtumu
 Paskutiniąsias turo rung-

tynes rokiškėnai pradėjo 
užtikrintai, kontroliavo žai-
dimo tempą. Buvo sukurta 
ne viena pavojinga proga, 
tačiau nei Airidas Meškaus-
kas, nei Vėjas Bertašius jų 
neišnaudojo. Rungtynių pa-
baigoje pasijautė nuovargis 
- visgi į Uteną jaunieji rokiš-
kėnai atvyko tik septyniese, 
o teko žaisti prieš pilna sudė-
timi žaidžiusias komandas. 
Koncentracijos stoka ir vie-

na klaida gynyboje kainavo 
prarastus taškus. 

Pasitikėjimas savimi –
svarbiausia
Pirmoji FMK Lituanica 

Rokiškis U10 išvyka sėkmin-
ga - išvokoti trys taškai. Ta-
čiau svarbiausia yra tai, kad 
komanda suprato, jog gali ir 
moka žaisti.  

Trenerių kolektyvas dėkoja 
visiems komandos nariams:

- Tomui už pelnytus įvar-
čius

- Juliui už kovingumą gy-
nyboje

- Vėjui už kovą dėl ko-
mandos tik ką pasveikus 

- Mindaugui už pasiauko-
jimą bei vartų saugojimą

- Jokūbui už tikėjimą ko-
manda

- Airidui už puikiai atlik-
tas kapitono pareigas

- Kajui Grunskiui už drąsą 
kovoti 

- Juliaus ir Vėjo tėvams už 
palaikymą ir buvimą kartu.

II turas bus žaidžiamas 
2019 m. sausio 12 dieną  J. 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinyje. Jau-
nieji futbolininkai tikisi, kad 
jų palaikyti ateis sirgaliai.

FMK Lituanica inform.

Gynyboje patikimai dirba Julius Galvydis.                                                                            Neringos Jonavičienės nuotr.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką 
Obelių seniūnijos komunalinio ūkio specialisto pareigoms užimti 
(pareigybės lygis – B, darbo sutartis).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 0725

Pandėliečiai paminėjo kraštietės
N. A. Gaškaitės-Žemaitienės jubiliejų

Atminimo lentą pašventino Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio klebonas Albertas Kasperavičius.    Organizatorių nuotr.

Gruodžio 6-ąją Pandėly-
je vyko istorikės, rašytojos, 
rezistencijos dalyvės Nijo-
lės Alfonsos Gaškaitės-Že-
maitienės 80-mečio minė-
jimo renginiai. Šv. Mišias 
už istorikę aukojo Pandėlio 
klebonas Albertas Kaspera-
vičius. Mišiose giedojo atei-
tininkai, šauliai iškilmingai 
laikė trispalvę. Ant gimtojo 
N. A. Gaškaitės - Žemaitie-
nės namo parapijos ir gim-
nazijos atstovai atidengė 
atminimo lentą. Ant jos arti-
mųjų- tėvo Alfonso, motinos 
Anastazijos ir sesers Danu-
tės, kapo uždegė atminimo 
žvakutės, sukalbėjo maldą, 
o šauliai kartu su kuopos 
vade Rima Žėkiene atidavė 
pagarbą.

Vėliau Pandėlio gimnazi-
jos aktų salėje vyko istorikės 
N. A. Gaškaitės - Žemaitie-
nės minėjimas. II Bg klasės 
mokiniai, auklėtojos, lietuvių 
kalbos mokytojos Violetos 
Karaliūnienės paruošti, paro-
dė kompoziciją „Geriau mi-
nutę sakalu pabūti...“, sukur-
tą pagal autentiškus istorinius 
įvykius ir to laiko liudininkų 
atsiminimus.

Istorijos mokytoja Virgi-
nija Adomėnienė aptarė is-
torikės N. A.  Gaškaitės-Že-

maitienės ir jos bendražygių 
veiklą Pandėlio vidurinėje 
mokykloje. Pranešimus apie 
pasipriešinimą Pandėlio vi-
durinėje mokykloje skaitė 
gimnazijos abiturientai.

Renginyje prisiminimais 
dalinosi svečias rezistentas 
Algimantas Susnys. Iškilmin-
gą nuotaiką kūrė muzikinis 
pasirodymas – koncertavo 
mokytojo Roberto Ruželės 
paruošti mokiniai. Gimnazi-
jos muziejuje pristatytos eks-

pozicijos N. A. Gaškaitei-Že-
maitienei, jos šeimai, taip 
pat partizanei poetei Dianai 
Glemžaitei bei kitiems kovo-
tojams atminti.

A. Gaškaitės-Žemaitienės 
minėjimas parengtas kartu su 
partneriu Pandėlio parapija, 
vykdant jų projektą „Pandėlio 
parapijos dvasinio kūrybišku-
mo ir solidaraus pilietiškumo 
ugdymas“.

Mokytoja 
Eglė GLEMŽIENĖ
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi A3 dalimis. 1999 m., 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Naudotas VW Golf 4 ir Audi A3 
važiuoklės dalis: amortizatorius, 
spyruokles, guolius, suportus.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Žieminius ratus R15. Tinka Opel 
Astra, Zafira automobiliams.  
5 tvirtinimo taškai. T 
el. 8 616 35 640. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• 2006 m. Audi A4, A3 2 l, TDi 
dalis. Tel. 8 692 23 719.  
Rokiškis
• 2001-2004 m. Audi A6, A4 1,9 l, 
TDi, 96 kW, dalis.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Originalius BMW lietus 
ratlankius su padangomis R16 
235/60 . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5x112. 
Tinka Audi A4, A6. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Lieti ratai R16.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2 l, HDI. 
Duris, priekinį ir galinį dangtį, 
žibintus, starterį, dinamą ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 vairo 
kolonėlę, greičių dėžę.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra kablius. 
1998 m. Audi A4 skardinius 
ratlankius R16. Tinka VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Mazda automobilio lietų 
ratlankių komplektą su žieminėmis 
padangomis Goodyear 225/55 R17. 
Likutis 6-7 mm. Galima atskirai 
ratlankius ir padangas. Ratlankių 
kaina 50 Eur/vnt., padangos 20 
Eur/vnt. Komplekto kaina 280 Eur. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 636 09 654. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. Sedanas, 

benzinas. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Ratlankius R17 6/139.7. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Naują dujinį, galinį amortizatorių, 
tinkantį Audi A4 1995–2001 m. 
laidos. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Žiemines padangas 195/55 R15 4 
vnt. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Dvi Nokian padangas R15 
195/65. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 1998 m. Opel Astra 2 l, dyzelis, 
ecotec variklis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
automobilius dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, dviduris.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Transporter T4 visus 4 ratus. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 4 vienodas padangas R17 225/50 
M+S. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naują Ford Galaxy vairo traukės 
antgalį. Tel. 8 624 40 834.  
Rokiškis
• Ford Galaxy geras rekaro 
sėdynes, 4 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• VW Passat B5 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, dalimis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 2 l, 
benzinas. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• VW Golf 2007 m., 1,9 l, TDI.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• 2000 m. Fiat Ducato 2,8 l, 
dyzelis, 90 kW, dalimis.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW, 4 durų, yra kablys.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1998 m. - 2004 m. Audi A6 
variklio apsaugą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 3 originalius lietus 
ratlankius su padangomis 175/65 
R14. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. Utena, 
Rokiškis, Anykščiai.  
Tel. 8 682 58 004. Anykščiai
• Kuro purkštukus tinkančius 
Renault Laguna 2,2 l, Espace 2,2 
l, VelSatis 2, 2l, Avantime 2,2 l. 

Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nenaudotą automobilinį 
dulkių siurbliuką, kaina 5 Eur, ir 
automobilinį ventiliatorių, kaina 3 
Eur. Tel. 8 601 79 088.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5/112. 
Tinka Audi A4, A6. Labai geros 
būklės. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Originalius, lietus BMW 
ratlankius su padangomis. R16 
235/60. Tinka BMW 5.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Opel Zafira (Astra) variklio 
apsaugą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 21 836. Rokiškis
• VW Passat B4 1,9 l, 66 kW, 
sedanas, yra kablys. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Geros būklės VW Golf 3. 
Universalas, mėlynos spalvos, 1,9 l, 
TD, tvarkingas. TA iki 2020.07.19. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Opel 
Zafira. 2 l, dyzelis, 2002 m. TA 
iki 2021 m. Veikia viskas, kas turi 
veikti. Gražus sidabrinės spalvos 
kėbulas, švarus, tvarkingas salonas. 
Apynaujos žieminės padangos.  
Yra lieti ratai vasarai. Kablys.  
Daug privalumų. Kaina 1590 Eur. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 2002 m. VW Golf. 1,9 l, TDI. 
Daug privalumų. Užsiveda tiek šiltu 
tiek šaltu varikliu be problemų, 
techiškai tvarkingas,  
TA iki 2019.05. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 606 82 250. 
Rokiškis
• Škoda Fabia. Trauka labai 
gera. Naujas pagrindinio diržo 
komplektas ir žvakės. Važiuoklė 
prieš TA visiškai sutvarkyta. 
Žieminės dygliuotos padangos. 
TA iki 2020.11 Kaina derinama. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., benzinas/
dujos, 2 l, 85 kW. TA iki 
2019.03.18. Draudimas.  
Kaina 800 Eur. Tel. 8 605 85 651. 
Rokiškis
• Peugeot 806. 2001 m., TDI, 
2 l, 7 vietos, yra kablys. TA iki 
2019.05. Nutrūkęs sankabos trosas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 626 46 265. 
Rokiškis
• Audi A6 FL 2,5 l, 114 kW, 2002 
m. TA iki 2020.03. Išsamiau 
telefonu, kreiptis dėl Audi 
skelbimo. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 600 79 060. Rokiškis
• VW Golf 3. 1,9 l, 55 kW, dyzelis. 
Domina mainai ir pardavimas. Visa 

informacija telefonu.  
Kaina 180 Eur. Tel. 8 662 16 843. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 quattro, 103 kW. 
Negendantis variklis su elektros 
lizdo pakaitinimu, webasta. Vairas 
lengvai sukiojamas, servatronikas. 
Elektriniai langai, autopilotas, 
klimato kontrolė, odinės šildomos 
sėdynės, TA galioja dvejus metus. 
Kaina 1720 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Lietus R15 ratus su žieminėmis 
padangomis. Dvi padangos 
normalios, dvi prastos.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Motociką MT10. Reikia 
paremontuoti. Kaina 620 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Tvarkingą, nedaug važiavusį 
motociklą Jawa 350.  
Kaina 720 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Idealiai sutvarkytą Seat Alhambra 
1999 m., TA iki 2019.04.28, 
automatinė pavarų dėžė.  
Už prieinamą kainą.  
Tel. 8 620 78 483. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat. Pakeisti 
tepalai, granatos, sutvarkyta 
važiuoklė. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 694 54 854. Rokiškis
• 1992 m. Branderup traliuką, 2 t. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• VW Transporter iš Vokietijos. 1,9 
l, dyzelis. Puspriekabės ilgis 2,6 m, 
plotis 1,9 m. Kabina vienguba, trys 
sėdimos vietos. Būklė gera.  
Idealiai tinka ūkio darbams.  
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Keleivinį mikroautobusą Fiat 
Ducato iš Vokietijos. 2,8 l, dyzelis. 
Nesupuvęs, važiuoja labai gerai. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 66 kW, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., universalas, 
dyzelis, 2 l. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 618 52 534. Rokiškis
• Citroen 2007 m., 2 l, dyzelis, 
88 kW.  Visapusiškai tvarkingas 
automobilis, ilgoji bazė. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• 2006 m. Ford Focus. Universalas, 

geros buklės, važiuojanti, lieti 
ratlankiai. Rida 244611 km. TA iki 
2020. Variklis 1.6 l, 66 kW, 90 AG. 
Dyzelinas, mechaninė pavarų dėžė. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• 2004 m. Ford Focus hečbeką. 1,6 
l, 74 kW, 101 AG, bezinas+dujos. 
Rida 151163km. TA iki 2019 m. 
Pavarų dėžė mechaninė. Lieti 
ratlankiai, vairo stiprintuvas. 
Mašina geros būklės, važiuojanti. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Mitsubishi Speace Star 2002 
m. 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020.06, 
padangos M+S. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 66 
kW, dyzelinas, mechaninė pavarų 
dėžė. Kaina negalutinė.  
Kaina 900 Eur. Tel. 8 610 40 802. 
Rokiškis
• VW Passat B4. Dyzelis, TA 
iki 2019.06. Kaina negalutinė. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 621 36 133. 
Rokiškis
• Rover 620 benzinas/dujos, nėra 
TA, bet yra techinins lapas, ko 
trūksta TA praėjimui. Smagus 
įr patogus automobilis, kaina 
derinama. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy. 81 kW, TA 
iki 2020.07. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 686 93 768. Rokiškis
• Opel Vectra 1999 m., 2 l, dyzelis, 
74 kW, TA iki 2020.08. Kablys, 
universalas, sidabrinės spalvos, 
šildomos sėdynės, tvarkinga. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 610 23 938. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Pigiai du televizorius Samsung ir 
skaitmeninį imtuvą.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Plazminį Philips televizorių, 
115 cm įstrižainės. Pultelis yra, 
priedėlio nebereikia.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• BMW multimediją.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Televizorių Vido su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung su pulteliu, 
54 cm įstrižainės.  
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. S
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios

23:00 Paskutinė karalystė 1 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą" 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina
06:25 Tavo supergalia
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ginkluotas atsakas
23:55 Kaulai
00:55 Vaiduoklių ieškotojai
01:45 Grainderis
02:35 Ekstrasensų mūšis
04:05 Kaulai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:05 Rimti reikalai 
09:40 Namai, kur širdis 
10:20 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Lituanos Locos

12:00 Meilės sparnai 
13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 
15:00 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Išnykimas
00:50 Juodasis sąrašas 
01:45 Patriotų diena

07:00 Vaikai šėlsta 
07:30 Stoties policija
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 
10:40 Gelbėtojai - 112
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 

12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:40 Stoties policija 
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Šuo 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom! 
21:00 Užpuolikai
23:10 Saugotojas
01:05 Sostų karai 
02:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:35 Krepšinio pasaulyje 
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09:00 Patriotai
10:00 „Mentų karai. 
Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. 
Trys dienos“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
23:00 Patriotai
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Kambarinė“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Kaimo akademija
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14 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas,
 Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:50 Užmirštieji 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė
 policija 3 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
05:00 Seserys

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Mažoji undinėlė
21:10 Toras. Tamsos pasaulis
23:30 Įstatymus gerbiantis pilietis
00:30 Toras. Tamsos pasaulis
02:35 Aukštis
04:05 Vaiduoklių ieškotojai
 

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:05 Rimti reikalai 
09:40 Namai, kur širdis 
10:20 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai 
13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 

15:00 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Betmenas prieš Supermeną. 
Teisingumo aušra
00:05 "Delta" būrys 2. Kolumbijos 
grandis
02:20 Šešios dienos
03:55 Nebijok pažinti

07:00 Vaikai šėlsta 
07:30 Stoties policija 
08:30 Sudužusių žibintų gatvės 
09:30 Šuo 
10:40 Gelbėtojai - 112 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

13:40 Stoties policija 
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Šuo 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 NKL čempionatas. Jonavos 
"Sintek" - Molėtų "Ežerūnas"
20:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
21:00 Logano karas. Susaistytas 
garbės
22:55 "Delta" būrys
01:30 Sostų karai 
02:35 Nusikaltimų miestas 

05:35 Kitoks pokalbis 
06:00 „Pasaulis iš viršaus“
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lryto popuri
06:50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:00 Adomo obuolys
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:40 Čempionai
11:15 Ant bangos
12:20 „Gurovo bylos. 
Trys dienos“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Šeimininkė“ 
04:30 Vantos lapas
04:50 „Kambarinė“ 
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13 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Prieš audrą 2 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žmonijos biuras
23:55 Kaulai
01:35 Ginkluotas atsakas
03:10 Geras, blogas ir negyvas
 

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:05 Rimti reikalai 
09:40 Namai, kur širdis 
10:20 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Lituanos Locos
12:00 Meilės sparnai 
13:00 Gyvenimo daina 

14:00 Aukštakulnių kerštas 
15:00 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Šešios dienos
00:25 Juodasis sąrašas 
01:25 Išnykimas
03:20 Alchemija
03:50 RETROSPEKTYVA

07:00 Vaikai šėlsta 
07:30 Stoties policija 
08:30 Sudužusių žibintų gatvės 
09:30 Šuo 
10:40 Gelbėtojai - 112 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:40 Stoties policija 
14:40 Sudužusių žibintų 
gatvės 
15:45 Šuo 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
20:30 Varom! 
21:00 "Delta" būrys
23:45 Užpuolikai
01:50 Sostų karai 
02:50 Nusikaltimų tyrėjai 

05:35 Kaimo akademija
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Kaimo akademija
07:30 Lryto popuri
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09:00 Ant bangos
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. 
Trys dienos“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Kambarinė“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Kitoks pokalbis

AUGALAI
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Pigiai 2 Samsung televizorius ir 
naują priedėlį. Tel. 8 674 22 232. 
Rokiškis
• Du televizorius LG ir JVC, 
sidabrinės spalvos, kuo puikiausiai 
veikiantys. Mažesnio kaina 10 Eur, 
didesnio – 15 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiantį kombainą Niva.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Skydą, naudotą ant MTZ 50. Yra 
visos prisukimo detalės, varžtai, 
laikikliai, cilindras ir visa kita, 
kas priklauso komplektui. Dedi 
ir naudoji, geras daiktas artėjant 
žiemai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 624 03 928. Rokiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias 
1 vnt. 22 cm diametro skriemulį. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• T25 galinius ratus.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Seniai nebenaudojamą priekabą. 
Domina keitimas į savivartę 
priekabą ar kokį nors inventorių. 
Siūlykit - tarsimės.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naudotus radijo imtuvus Ural-5 
ir Išim-003. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Kettler firmos atsilenkimų 
suoliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqvarna 2,3kW. Kaina 120 Eur. 
Echo 2,3 kW. Kaina 115Eur. Abu 
pjūklai tvarkingi. Galimas keitimas 
į suvirinimo aparatą.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Gulsčiuką su lazeriu.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Juvelyrinį mini gulsčiuką su 
lazeriuku. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Storasienę, 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 

medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv.m.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Gegnes 5x15, tąšus 15x15, 
colines lentas. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vidaus ir lauko medines 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

KITA

• Trejas naudotas duris be staktų.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Buitinį dujų balioną. 
Panemunėlis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Sauskelnes Tena. 7 lašiukų, L/M 
dydžio, 30 vnt. pakuotė.  
Kaina 7 Eur. Tel. 8 607 48 951. 
Rokiškis
• Šakų smulkintuvą su el. 
varikliais. Krovimo į sandėlį 
funkcija. Šakų storis 65 mm. Kaina 

1200 Eur.  
Tel. 8 686 26 504. Rokiškis
• Pusautomatis ir suvirinimo 
aparatas. Du viename. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 614 51 397.  
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• Automobilio diagnostikos įrangą. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• SD kortelę 32 GB.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Priemonę stiklų įdaužoms 
tvarkyti. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas be programinio 
laikrodžio. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vienfazį elektrinį radiatorių 
aliuminiu korpusu, apie 2 kW. 
galingumo. Tiktų nedidelei buitinei 
patalpai, garažui ir t.t.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kontaktinį manometrą, darbo 

ribos 0 – 1,6 atm. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų, 
500 W galingumo. Patronas E40. 
Tinka viščiukų, paršiukų ir kt. 
pašildymui. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys 65x50x25 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Pramoninius dienos šviesos 
šviestuvus, 2 vnt. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Malkas kaladėmis. Atvežu.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Naują automobilių užvedimo 
aparatą (start booster) su LED 
prožektoriumi. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Metalines statines nuo alyvos. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Naujus vaizdo registratorius 
po 25 Eur, naujas signalizacijas, 
tinka garažams ir t.t. po 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai po 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių po 18 Eur. Naujus prietaisus 
žiurkėms, pelėms, tarakonams 
naikinti po 12 Eur. 
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Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus po 40 
Eur ir kraujospūdžio matuoklius po 
25 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Verpimo ratelį, radijo aparatus 
Latvija Minsk, metalines alaus 
statines, ąžuolinę statinę, 
kompresoriaus variklį Zil, ąžuolinį 
staliuką su Zinger siuvimo mašinos 
kojomis. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Priekabą (7 erdv. m) apysausių 
malkų. Sausas colines lentas.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Sausas ir skaldytas spygliuočio 
malkas, 38c m ilgio. Sukrautos 
tvarkingai, prie sienos. Į mašiną 
telpa 10, su bortais 14 erd. m. 
Kaina 23Eur/erdm. Atvežimas 50 
Eurų. Tel. 8 685 30 693.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį Compaq. Yra 
kroviklis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• USB laidą. Kaina 1,5 Eur.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• USB bluetooth su kompaktiniu 
disku. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Galingą Asus kompiuterį. 
Procesorius intel core i5 5200u 
5kartos, 8 GB RAM, naujas ssd 120 
GB (su 3m. garantija) + 1000 GB 
HDD. Vaizdo plokštės: pirma intel 
hd 5500, kita žaidimams geforce 
940m 2GB up to 6 GB. Prasta 
baterija. Su krovikliu. Atsakau į 
sms . Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Monitorių Acer, 44 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su monitoriumi 
ir Windows 7 operacine sistema. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių LG, 44 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Easy Cap USB laidą, skirtą 
sujungti DVD, CD grotuvus su 
kompiuteriu. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Compaq. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Skanius, su įvairiais priedais, 
obuolių sūrius. Tel. 8 652 82 907. 
Rokiškis
• Ekologišką medų ir duonelę.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Šviežią pieną ir jo produktus.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Redmi 4A. Naudotas 
vienerius metus. Nesudaužytas, su 
dėkliuku, juodos spalvos. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 676 25 505. 
Rokiškis
• Samsung Age 7 32GB.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 618 53 600. 
Rokiškis
• Naudotą telefoną Samsung 
Galaxy S4. Yra dėkliukas, 
apsauginis stikliukas, pakrovėjas, 
dėžutė. Tinka visos kortelės, 
lietuviškas meniu. Viskas veikia 
puikiai. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 623 74 206. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Nokia 3510i. 
Išsamiau telefonu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Akordeoną Veltmeister. 60 bosų ir 
triūbą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 628 04 586. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Žiobiškyje. Pirmas aukštas 
po kapitalinio remonto, grindinė 
šildymo sistema. Yra galimybė 
įsirengti antrą aukštą. Tvarkingi 
ūkiniai pastatai ir garažas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 612 84 371. 

Rokiškis
• Šiltą ir jaukų dviejų kambarių 
butą trečiajame aukšte Taikos 
g. 7. 45,26 kv. m. Dalinai 
suremontuotas, langai plastikiniai, 
durys šarvo. Maži mokesčiai už 
šildymą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 84 034. Rokiškis
• 2 kambarių butą, Aukštaičių 
g., antrasis aukštas, reikalingas 
remontas. Tel. 8 674 22 232. 
Rokiškis
• 2,3 ha brandaus miško išsikirsti. 
Tel. 8 623 24 439. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
ketvirtajame aukšte, Jaunystės g., 
blokiniame name. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 677 18 902. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos, 
Uljanavos k. su dviejų aukštų, 
nebaigtu įrengti gyvenamuoju 
namu. Sudėti plastikiniai langai, 
yra šulinys, trifazis. Kaina 
negalutinė. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio. Yra 2.5 
ha žemės, didelis sodas. T 
el. 8 627 08 628. Rokiškis
• Medinį namą Jūžintų miestelyje 
su 20 a žemės sklypu ir ūkiniais 
pastatais. Tel. 8 624 10 171. 
Rokiškis
• Tvarkingą keturių kambarių 
butą ketvirtajame aukšte, vidurinė 
laiptinė.  Skambinti po 17 val. 
Kaina 30000 Eur. Tel. 8 672 76 
403. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 3 
aukštas, šarvo durys, stiklintas 
balkonas. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• Skubiai, dviejų aukštų, 5 
kambarių namą Aukštakalnių k., 
Rokiškio r. Plotas 163 kv. m. Po 
namu yra rūsys. Šildymas kietuoju 
kuru. Sklypo plotas 25 a namų 
valdos. Už 600 m ežeras. Kaina 
derinama. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 696 98 821. Rokiškis
• Administracines patalpas 
Rokiškio centre, J. Gruodžio g. 37, 
antrajame aukšte. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• Garažą Pagojės kvartale, 2-asis 
korpusas, pietinė pusė, rūsys, 
trifazis. Kaina 2550 Eur.  
Tel. 8 620 18 791. Rokiškis
• 1 kambario butą Panevėžio 

gatvėje, antrajame aukšte.  
Tel. 8 618 13 406. Rokiškis
• Tvarkingą sodybą prie 
Panemunėlio. Sklypo plotas 18 a. 
Namo plotas 53,54 kv. m. Elektra 
yra (naujai išvedžioti laidai). 
Nauji mediniai langai, stogas 
naujai pakeistas. Galima pirkti 
išsimokėtinai, ne ilgesniam nei 
trejų metų laikotarpiui.  
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis.  
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu. Kaina 
7900 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• 3 kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65kv. m, 
sklypas 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto. Kaina 
39000 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Erdvų trijų kambarių butą 
mūriniame name, vidurinėje 
laiptinėje. Plastikiniai langai, 
šarvo durys, praplėstos erdvės. 
Nauji virtuvės integruoti baldai. 
Butas ketvirtajameaukšte. 63 kv. 
m. Didelis balkonas, laiptinėje tik 
10 butų. Butas tvarkingas, šiltas. 
Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 672 34 042. Rokiškis

NUOMA

• Šeima ieško dviejų kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 629 60 025. 
Rokiškis
• Skubiai išsinuomosiu 1-2 
kambarių butą ilgesniam laikui, su 
baldais. Sumokėčiau į priekį.  

Tel. 8 609 95 174. Rokiškis
• Administracinių patalpų 
nuoma Perkūno g. 5A, Rokiškis: 
17,97 kv. m ir 29,11 kv. m. - 
pirmajame aukšte; 21,30 kv m 
- antrajame aukšte; ir gamybinei 
– sandėliavimo veiklai adresu 
Respublikos g. 111, Rokiškis: 850 
kv. m (a/m remonto ir sandėliavimo 
patalpos). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 55 025. Rokiškis
• Dirbanti, be žalingų įpročių, 
vyresnio amžiaus moteris 
išsinuomotų vieno kambario butą. 
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Rokiškyje, Jaunystės g. 21 
išnuomuojamas vieno kambario 
butas. Tel. 8 675 40 526.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties sklypą.  
Tel. 8 600 76 603. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame dyzelininių 
mechaninių purkštukų remonto 
darbus, purkštuku patikrą stendu. 
Sureguliuojame purkštuko 
darbinį slėgi. Valome užstrigusius 
purkštukus. Suteikiame garantiją! 
Dėmesio! Restauruojant purkštuką 
- ultragarsinis valymas nemokamai. 
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis
• Parduotuvė „Vyrų stotelė“ kviečia 
apsilankyti adresu Panevėžio g.12 
( prie Zirzilės) ir įsigyti žemomis 
kainomis vyriškų drabužių.

PERKA

• Ieškau 1 arba 2 kambarių buto. 
Perku be paskolos tad jeigu norite 
greitai parduoti -skambinkite . 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Perku šienainio rulonus.  
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti nenaudojamą, 
sugedusį 50 l dujų balioną.  
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis
• Prašau padovanoti veikiančią 
skalbimo mašiną. 
Tel. 8 681 32 657. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Lovytę kūdikiui. Nauja, nes 
vaikas nemiegojo joje. Taip 
pat pridedamas naujas grikių 
čiužinukas. Daiktai buvo sustatyti, 
bet nebuvo naudoti.  
Tel. 8 624 07 683. Rokiškis
• Vyšnių kauliukų pagalvėlę - 
šildyklę. Puiki šilta pagalbininkė 
kai kūdikiams pučia pilvuką, veikia 
raminančiai. Atšaldyta padeda 
nuo skausmo po traumų. Nauja, 
nenaudota. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Safety 360 laipsnių pasukamas 
maudynių žiedas - kėdutė. 
Priekyje su pasukamu kamuoliuku. 
Ergonominės formos atlošas 
palaiko kūdikio nugarytę. 
Tvirtinamas prie vonios paviršiaus 
keturių siurbtukų pagalba, kurie 
užtikrina stabilumą ir saugumą. 
Nuo 6 mėn. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Fisher Price spalvingą ir patvarią, 
pastatomą kėdutę kūdikiui. Yra 
saugos diržas, vibro funkcija, 
nuimamas lankas su žaisliukais. 
Tinka kūdikiams nuo pat gimimo 
iki 9 kg svorio. Kėdutės būklė labai 
gera, naudota vieno vaikučio.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Chicco firmos sportinį vežimėlį - 
skėtuką. Mažai naudotas, lengvas, 
manevringas, lengvai susilanksto. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pirmadienį Obeliuose dingo du 
šunys. Svarbi bet kokia informacija. 
Atsilyginsime! Papildomas tel. nr. 
+370 67529719. Tel. 8 624 09 422. 
Rokiškis

Ieškokite  
prekybos centruose!

Zarasuose planuojamas 
viešbutis su SPA

Lietuvos šiaurės rytuo-
se esančiuose Zarasuose 
planuojama statyti poilsio 
kompleksą su viešbučiu, 
skelbia rajono savivaldybė.

Nurodoma, kad Zaraso 
ežero pakrantėje Bajorų ga-
tvėje planuojamas apie 4,5 
tūkst. kv. metrų ploto poilsio 
kompleksas „Zarasai SPA 
Resort“, kuriame įsikurtų 
viešbutis su maždaug 70 
kambarių, restoranu, SPA ir 
20 metrų ilgio plaukimo ba-
seinu.

Savivaldybė teigia atli-
kusi plėtrai reikalingus ben-
drojo plano pakeitimus bei 
Valstybinei teritorijų plana-
vimo ir statybų inspekcijai 
pateikusi detalųjį planą. To-
liau, anot savivaldybės, pla-
nuojama rengti projektinius 
pasiūlymus.

Plėtra būtų vykdoma tri-
juose apie 0,43 ha ploto skly-

puose, kuriuose šiuo metu 
stovi gyvenamasis apie 70 
kv. metrų ploto namas ir keli 
pagalbiniai pastatai. Sklypus 
valdo sutuoktiniai Algirdas 
ir Sandra Žuliai, rodo Regis-
trų centro duomenys.

A. Žulys plėtros planų te-
ritorijoje kol kas nekomen-
tavo.

„Kol kas pakomentuoti 
nieko negaliu, dar nėra pla-
nai tiksliai susidėlioję“, - 
BNS sakė A. Žulys.

Registrų centro duome-
nimis, A. Žulys yra vienin-
telis statybų, transporto ir 
nekilnojamojo turto plėtros 
bendrovės „Logistikos cen-
tras „Alfa“, taip pat įmonės 
„Braivita“ akcininkas.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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6 tūkst. žmonių mitinge reikalavo didesnių algų mokytojams

Mitingas.                                                                                                                                                                     BNS nuotr.

Maždaug 6 tūkst. žmo-
nių sekmadienį susirinko į 
protesto akciją Vilniuje rei-
kalauti sparčiau kelti algas 
mokytojams.

Demonstracijos dalyviai su-
sikibo į gyvą grandinę sostinės 
Gedimino prospekte, reikš-
dami solidarumą streikuojan-
tiems pedagogams.

Vėliau minia susirinko pro-
testuoti prie Vyriausybės, daug 
mitingo dalyvių skambino 
varpeliais, laikė valdžią kriti-
kuojančius plakatus, Lietuvos 
vėliavas.

Aktyvisto Andriaus Tapino 
suburtos profesinės sąjungos 
sako, kad papildomų lėšų mo-
kytojams galima rasti atšaukus 
mokesčių reformą, kuri mažina 
darbo apmokestinimą.

„Mes norime labai paprastų 
dalykų – mes norime tik kad 
būtų mažiau vaikų klasėse, 
tik vieno euro prie valandinio 
įkainio, mes norime, kad ne-
būtų pamiršti ikimokyklinu-
kai, mes norime tik teisingos 
apmokėjimo sistemos. Ar tai 
nerealūs dalykai?“, – mitinge 
sakė Lietuvos švietimo dar-
buotojų profesinė sąjungos 
pirmininkas Andrius Navickas.

„Visų prašau susitelkime 
ir iškelkime mokytojo vardą 
aukščiau politinių intrigų“, – 
kalbėjo jis.

Sociologė Rūta Žiliukaitė 
sakė, kad Lietuvos mokesčių 
sistema neužtikrina tinkamo 
švietimo, sveikatos apsaugos, 
kultūros, socialinės apsaugos 
finansavimo.

„Turime susitarti ir galų 
gale įgyvendinti tokią mokes-

tinę sistemą, kuri užtikrintų 
tvarią viešojo sektoriaus raidą. 
Šiuo metu mokestinė sistema 
to negarantuoja“, – teigė ji. 

„Turime palaikyti moky-
tojus, kurie dirba labai sunkų 
darbą ir gauna minimalius at-
lyginimus“, – BNS sakė į mi-
tingą atėjęs choro dirigentas ir 
pedagogas Kastytis Barisas.

Dvyliktokas Simonas iš Tel-
šių sako, kad į demonstraciją 

atvyko išgirdęs apie protesto 
akciją iš istorijos mokytojos.

„Mano mama irgi yra moky-
toja. Man atrodo, kad situacija 
yra neteisinga, o turi kalbėti ne 
tik tie, kurie nuskriausti, bet ir 
kiti, kad balsas būtų geriau iš-
girstas“, – BNS sakė vaikinas. 

Į minią kreipęsis Vilniaus li-
cėjaus direktorius Saulius Jur-
kevičius sakė, kad mokytojų 
etatinis apmokėjimas „išvirto į 

parodiją, nes didžioji dalis mo-
kytojų ne tik kad neturi etato, 
bet pagal esamą sistemą ir ne-
gali jo turėti“.

Pasak jo, valdžia neatsakin-
gai švaisto švietimo lėšas, o 
naujoji tvarka supriešino mo-
kytojus ir mokyklas. Jis kvietė 
laikinai atšaukti reformą ir pa-
didinti atlyginimo koeficientus 
už pamokų vedimą.

Kai kurie mitingo dalyviai 
reikalavo geriau finansuoti ir 
kitas viešojo sektoriaus sritis.

Vyriausybė reikalavimus at-
meta kaip nepagrįstus ir sako, 
kad darbo mokesčių mažini-
mas leis padidinti pajamas tiek 
viešojo, tiek privataus sekto-
riaus darbuotojams.

„Bet kokia teisėta pilietinio 
protesto forma yra sveikintina. 
Ne tik girdime, bet ir darome 
viską, kad visos visuomenės 
grupės jaustų didėjančias paja-
mas, už darbą būtų sąžiningai 
atlyginama, valstybėje neliktų 
užmirštų žmonių“, – prane-
šime spaudai šeštadienį sakė 
premjeras Saulius Skvernelis.

„Turime subalansuoti 
sprendimus, kad jų naudą pa-
justų visi. Kitą savaitę dar kar-
tą susitinku su profesinėmis 
sąjungomis ir ieškosime papil-

domų bendrų sprendimų, kaip 
tai padaryti”, – teigė jis.

Švietimo ministerijos duo-
menimis, šiuo metu vidutinis 
mokytojo atlyginimas siekia 
934 eurus prieš mokesčius.

Vyriausybė teigia, kad pa-
gal jos planus nuo kito rugsėjo 
mokytojų atlyginimai viduti-
niškai turėtų didėti 9 proc. ly-
ginant su šiais mokslo metais. 
Streikuojantys mokytojai rei-
kalauja algas kelti penktadaliu 
nuo sausio.

Kai kurie ekonomistai tei-
gia, kad pagrindinė švietimo 
problema yra neefektyvus lėšų 
panaudojimas – daug pinigų 
atitenka ne mokytojų algoms, 
o pustuščių mokyklų išlaiky-
mui ir perteklinių institucijų 
valdymui.

Policijos teigimu, mitinge 
dalyvavo apie 6 tūkst. žmonių, 
renginys praėjo be didesnių in-
cidentų.

Seimas kitų metų biudžetą 
numato priimti antradienį.

Vaidotas BENIUŠIS
Naujienų agentūros BNS 

informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Skripalių bylos tyrėjai Rusiją įtaria dar dviem nužudymais
Britų policijos detektyvai, 

vadovaujantys buvusio rusų 
dvigubo agento Sergejaus 
Skripalio ir jo dukros apnu-
odijimo Solsberyje tyrimui, 
rado naujų įrodymų, kurie 
Kremlių susieja su mažiau-
siai dviem kitais įtariamais 
nužudymais Didžiosios Bri-
tanijos teritorijoje.

Atliekant vieną iš tyrimų, 
svarstomos galimos sąsajos 
tarp Rusijos agentų, kurie tam 

tikru metu atvykdavo ir išvyk-
davo iš Didžiosios Britanijos, 
ir įtartinų [dviejų Didžiosios 
Britanijos piliečių] mirčių.

„Kai kurios mirtys nebuvo 
paaiškintos ir atrodo įtartinos, 
tą, be kita ko, galima pasakyti 
apie [verslininkus] Aleksandrą 
Perepeličną ir Scotą Youngą“, 
– pabrėžė anglų žiniasklaidos 
šaltinis. Skripalių bylos tyrėjai 
Didžiojoje Britanijoje šių vers-
lininkų mirtį laiko „įtartina“ ir 
šiuo metu policija vėl ieško ga-

limų liudininkų.
Verslininkas A. Perepelič-

nas mirė 2012 metų lapkričio 
10 dieną, būdamas 44 metų 
amžiaus. Netrukus po to ži-
niasklaidoje pasirodė spėjimų, 
kad jo mirtis buvo smurtinė.

Laikraščio „The Indepen-
dent“ duomenimis, prieš persi-
keldamas į Didžiąją Britaniją, 
A. Perepeličnas palaikė ryšius 
su Rusijos valstybės pareigū-
nais, kurių vardai buvo mini-
mi pranešimuose apie didelio 

masto finansinį sukčiavimą ir 
teisininko Sergejaus Magnit-
skio mirtį Rusijos kalėjime.

Vėliau A. Perepeličnas davė 
parodymus prieš šiuos parei-
gūnus.

Tuo tarpu verslininkas S. 
Youngas, palaikęs draugiškus 
ryšius su Borisu Berezovskiu, 
2014 metais žuvo iškritęs pro 
langą. Žiniasklaidoje jo mirtis 
buvo pavadinta įtartina ir nebu-
vo atmesta nužudymo galimybė.

BNS inform.

Lietuvos BVP metinis 
augimas trečiąjį ketvirtį – 
didesnis nei vidutiniškai ES

Lietuvos ekonomika tre-
čiąjį šių metų ketvirtį, paly-
ginti su tuo pačiu 2017-ųjų 
laikotarpiu, augo sparčiau 
nei vidutiniškai 28-iose Eu-
ropos Sąjungos (ES) valsty-
bėse, skelbia Eurostatas.

Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) trečiąjį 
šių metų ketvirtį, palyginti 
su 2017 metų liepos–rugsė-
jo mėnesiais, padidėjo 2,9 
procento. Visoje ES metinis 
ekonomikos augimas trečią-
jį ketvirtį buvo 1,8 proc., tik 
euro zonoje – 1,6 proc., rodo 

ES statistikos tarnybos duo-
menys.

Latvijoje metinis BVP au-
gimas trečiąjį ketvirtį siekė 5,3 
proc. ir buvo vienas sparčiau-
sių ES, Estijoje – 3,9 procento.

Per ketvirtį – trečiąjį šių 
metų ketvirtį, palyginti su 
balandžio–birželio mėnesiais 
– Lietuvos ekonomika su-
menko 0,3 procento. Latvijos 
BVP per ketvirtį padidėjo 1,7 
proc., Estijos – 0,4 procento.

Visoje ES BVP per ketvirtį 
išaugo 0,3 proc., tik euro zo-
noje – 0,2 procento.

BNS inform.

Defliaciją lėmė mažėjusios 
degalų kainos

Lietuvoje lapkritį po dvie-
jų mėnesių pertraukos už-
fiksuotą vartojimo prekių ir 
paslaugų kainų sumažėjimą 
daugiausiai lėmė pingantys 
degalai, teigia SEB banko vy-
riausias ekonomistas Tadas 
Povilauskas.

„Mėnesio defliacija yra pin-
gančių degalų pasekmė. Nuo 
spalio pabaigos pradėjo ma-
žėti žaliavinės naftos kaina ir 
tai persimetė į galutinę degalų 
kainą degalinėse“, – sakė T. 
Povilauskas.  

Pasak jo, benzino kaina de-
galinėse per mėnesį sumenko 
4,1 proc., dyzelino – 1,6 pro-
cento. T. Povilausko teigimu, 
stabilios maisto produktų kai-

nos taip pat prisidėjo prie def-
liacijos. 

T. Povilauskas prognozavo, 
kad gruodžio mėnesį Lietuvo-
je bus užfiksuota nulinė arba 
minimali infliacija, o didesnių 
pokyčių sulauksime 2019-ųjų 
sausį, kai brangs elektros ener-
gija ir gamtinės dujos – vien 
tik jų kainų augimas lems 0,5 
procentinio punkto vartojimo 
kainų indekso padidėjimą. 

Statistikos departamento 
duomenimis, Lietuvoje lapkri-
čio mėnesį buvo 0,1 proc. mė-
nesio defliacija. Metinė inflia-
cija (lapkritį, palyginti su 2017 
metų lapkričio mėnesiu) siekė 
2,5 proc., vidutinė metinė inf-
liacija buvo 2,9 procento.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Lau-

kia sėkmingas ir 
itin aktyvus perio-
das, savaitės galas 

bus įspūdingas. Puikiai seksis 
visiems valstybės tarnauto-
jams, politikams, stambiems 
verslininkams. Iki savaitės vi-
durio gyvenime bus nežinomy-
bės, dvejonių ir delsimo, tačiau 
sulauksite stipraus palaikymo. 
Savaitės viduryje teks daugiau 
prisitaikyti, ne viskas eisis taip, 
kaip buvo planuota, svarbu ne-
skubinti įvykių. Sėkmingiausia 
šios savaitės diena – sekmadie-
nis. Šią dieną perimsite vairą 
į savo rankas, jūsų žodis bus 
paskutinis. Nešvaistykite laiko 
veltui!  

JAUTIS. Bent 
trumpam sugrįš 
ramybė ir stabi-
lumas. Laukia 

itin sėkminga savaitė! Seksis 
tvarkyti pinigus, sėkmė lydės 
meilės reikaluose, galbūt lau-
kia perspektyvi pažintis. Iš-
gyvenantiems santykių krizę 
– reikalai taisysis. Tikėtinos 
tolesnės kelionės, dalykinės 
komandiruotės. Palankus me-
tas tarptautiniams ryšiams plė-
toti, derėtis, sudaryti svarbius 
sandorius. Tiesa, galimi šiokie 
tokie nesusipratimai su senais 
bičiuliais, bus išbandytas jūsų 
ryšio patvarumas. 

D V Y N I A I . 
Savaitė be svar-
besnių įvykių ir 
permainų. Įprasta, 

kasdienė veikla. Galite su-
laukti kvietimo į renginius, 
prezentacijas. Savaitės vidu-
ryje lydės sėkmė, gali išaugti 
populiarumas ir autoritetas. 
Tikėtina tvarkyti svarbius 
juridinius reikalus, tačiau 
viskas spręsis jums palankia 
linkme. Savaitės pabaiga bus 
sėkmingiausias, svarbiausius 
reikalus ir reikšmingiausius 
susitikimus planuokite šiuo 
metu. Gerės sveikata, laukia 
naujos pažintys.

VĖŽYS. Ne-
tikėtumų ir ne-
s u s i p r a t i m ų 
galima tikėtis sa-

vaitės pradžioje. Nesivelkite į 
intrigas, nes teks gailėtis. Teks 
spręsti biudžeto klausimus, 
tvarkyti reikalus, susijusius su 
mokesčiais, paskolomis. Iki sa-
vaitės vidurio tinkamas laikas 
skolintis. Antroji savaitės pusė 
bus sėkmingesnė, visi pradėti 
reikalai eisis daug sklandžiau, 
sulauksite aplinkinių palaiky-
mo. Geras laikas kelionėms 
planuoti, megzti ryšius su už-
sieniu. Galimos įspūdingos pa-
žintys, pelningi susitarimai. 

LIŪTAS. Jūsų 
optimizmas, gebė-
jimas filosofiškai 
žvelgti į visas pro-

blemas padės įveikti trukdžius 
ir nesusipratimus. Savaitės pra-
džioje vis dar reikia būti atsar-
giems. Tai painus laikas,didelė 

Astrologinė prognozė savaitei
klaidų, traumų, avarijų tikimy-
bė. Galimos įtampos asmeni-
niuose santykiuose. Nebūkite 
kritiški artimiesiems, ieškokite 
kompromisų. Ketvirtadienį rei-
kalai ims taisytis, kils origina-
lių sumanymų. Kuo nestandar-
tiškesni bus jūsų sprendimai, 
tuo labiau jums seksis šiomis 
dienomis. Savaitės gale tikėti-
na finansinė sėkmė. 

M E R G E L Ė . 
Būsite pasinėrę į 
darbus, dalykiniai 
reikalai atrodys 

svarbiausi. Jūsų pastangos ir 
investuotas laikas pasiteisins, 
jau penktadienį džiaugsitės 
puikiais profesiniais pasieki-
mais. Antroji savaitės pusė 
palanki tolesnėms komandi-
ruotėms, tarptautinių santykių 
puoselėjimui. Stiprinkite svei-
katą – savaitės viduryje galima 
prastesnė savijauta. Savaitės 
pabaigoje labiausiai rūpės san-
tykių tema. Teks nemažai ben-
drauti, galimos įdomios pažin-
tys. Palankus metas tartis bei 
sutartims pasirašyti – šio meto 
sandoriai neš praktinę naudą.

S VA R S T Y -
KLĖS. Galimybių 
bei dėmesio ne-
trūks šią savaitę. 

Kol fortūna jums taip šypsosi, 
naudokitės jos palankumu.  Tai 
itin geras laikas tartis, derėtis, 
pasirašyti svarbias sutartis. 
Lengvai pavyks susitarti, ypač 
su darbo aplinkos žmonėmis. 
Meilės fronte nesutarimai 
rims, o vienišiai gali užmegzti 
aistringą ir perspektyvų roma-
ną. Iki savaitės vidurio palan-
ku užsiimti kūrybine, menine 
veikla, nes lankys įkvėpimas. 
Daugiau dėmesio reikės skirti 
vaikams. Būsite kupini ener-
gijos ir jėgų. Tinkamas metas 
gražinimosi bei sveikatinimosi 
procedūroms pradėti. Savaitės 
gale pasiteisins didesnės inves-
ticijos. 

S K O R P I O -
NAS Laukia labai 
intensyvus perio-
das, tačiau įdėtos 

pastangos pasiteisins. Savaitės 
pradžioje ilgėsitės praeities, bet 
dairytis atgalios neverta. Jėgų 
nestigs, tad  svarbu tikslingai 
išnaudoti savo galingą potenci-
alą. Puikus laikas pradėti spor-
tuoti ar imtis kitų aktyvių po-
mėgių. Būsite nenuginčijami, 
lengvai įveiksite savo oponen-
tus. Galite susidurti su daugiau 
konkurencijos. Palankiausia 
bus antroji savaitės pusė, tai 
tinkamas laikas tiek kūrybi-
nei veiklai, tiek romantiniams 
nuotykiams. Naujos pažintys 
labai tikėtinos. 

ŠAULYS. Bus 
daug painiavos ir 
nežinomybės, tai 
ypač pasakytina 

apie antrąją savaitės pusę. Pir-
mosiomis savaitės dienomis 
reikalai tekės įprasta vaga, 
daug bendrausite su darbo 

aplinkos žmonėmis, nemažai 
laiko teks skirti kanceliarinei 
veiklai. Strigę reikalai bei su-
sitarimai pajudės iš mirties taš-
ko. Nuo penktadienio galima 
tikėtis daugiau nesusipratimų 
ir chaoso. Gali pavesti žmonės, 
kuriais pasitikėjote, staiga kei-
sis planai. Šiuo metu verčiau 
susilaikyti nuo bet kokių įsipa-
reigojimų, bus sunku objekty-
viai vertinti situaciją. Didesnė 
klaidų, avarijų, traumų tikimy-
bė. Tikėtinos šeimyninės pro-
blemos.

OŽIARAGIS. 
Strigę reikalai 
pajudės, vėl ims 
sektis. Su malo-

numu kibsite į darbus, o jų 
tikrai netrūks. Palankus peri-
odas finansiniams reikalams 
tvarkyti, tikėtinos didesnės 
pajamos, dovanos, premijos. 
Investicijos pasiteisins, neš 
pelną. Kontroliuokite ir ati-
džiai stebėkite viską, už ką 
esate atsakingi – visus dar-
bus būtina pabaigti iki galo. 
Tinkamas laikas reikalams 
susijusiems su nekilnojamuo-
ju turtu tvarkyti. Asmeniniai 
santykiai taip pat jus džiugins 
šią savaitę. Vienišiai turės ne 
vieną progą perspektyvioms 
pažintims užmegzti. 

VA N D E N I S . 
Savaitės pradžio-
je vyraus slogios 
nuotaikos, tačiau 

vėliau reikalai taisysis. Dau-
giau aiškumo ir stabilumo 
įsivyraus tiek profesinėje, tiek 
finansinėje, tiek meilės srityje. 
Savaitės vidurys bus produk-
tyviausias, veikite aktyviai. 
Netrūks originalių sumany-
mų, kuriuos jau netrukus galė-
site įgyvendinti. Pasirūpinkite 
savo įvaizdžiu, elkitės neprie-
kaištingai – šiomis dienomis 
tai vaidins svarbų vaidmenį. 
Antrąją savaitės pusę palan-
ku tvarkyti piniginius reika-
lus, tartis dėl geresnių sąlygų. 
Savaitės gale pavyks išspręsti 
problemą susijusią su gyvena-
mąja vieta. 

ŽUVYS. Sta-
bilizuosis ir aiškės 
situacija darbe. 
Laukia svarbūs 

susitarimai, rimtai jiems ruoš-
kitės. Turėsite ne vieną progą 
pasistūmėti profesinėje srity-
je, galima tikėtis vadovų ar 
kitų autoritetų užtarimo, tai 
ypač pasakytina apie pirmąją 
savaitės pusę. Gali tekti veikti 
slapta, atsiskleis ankščiau nuo 
jūsų nuslėptos detalės. Nuo 
ketvirtadienio prasidės itin 
produktyvus ir aktyvus metas. 
Tiesa, tai nėra palankus lai-
kas tolesnėms kelionėms, gali 
strigti juridiniai reikalai, susi-
dursite su biurokratija. Savai-
tės gale laukia geros naujienos 
susijusios su asmeniniu gyve-
nimu ar finansiniais reikalais. 
Šiuo metu netrūks romanti-
kos, fortūna jums šypsosis.

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą dulkių siurblį 
Electrolux. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naudotą, bet veikiantį, vienų durų 
šaldytuvą Snaigė 15. Aukštis 135 
cm, baltos spalvos. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują daugiafunkcinį puodą su 
priedais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Dvejus metus naudotą šaldytuvą 
DEA su šaldymo kamera. 85 
cm aukščio, gerai veikiantis. 
Parduodamas, nes prireikė 
didesnio. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 601 60 177. Rokiškis

DOVANOJA

• Šuniuką. Greit bus 2 mėn. Ėda 
pats, žaismingas, augs vidutinio 
ūgio. Tel. 8 624 09 171.  
Rokiškis
• Mielus, gražius šuniukus. 8 
šuniukai ieško gerų, mylinčių 
šeimininkų. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Kineskopinį monitorių  
Samsung. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• Poledinės žūklės žvejams 
gelbėjimo priemonę.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Artėja didžiosios šventės - 
stebuklų metas. Dovanoju dvi 
vaikiškas kuprines, galima kartu 
arba atskirai. Taip pat du vaikiškus 
šalmus, kartu arba atskirai.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Atiduodu ištiesiamą viengulį 
fotelį. Tel. 8 687 90 434.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Žieminę odinę striukę aštuonerių 
metų mergaitei. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 672 38 134. Rokiškis
• Mažai dėvėtą žieminę striukę. 
Galima dėrėtis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Nike sportinius batelius.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtus, vyriškus kailinius 
iš natūralaus avikailio, dydis 50-IV. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Moteriškus Nike sportinius 
batelius, 39 dydis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 5 veršelių karvę. Spalva juoda. 
Melžiama. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 79  65 395. Rokiškis
• Narvą graužikui. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Naudotą narvelį papūgoms. Su 
priedais, lesyklėle ir t.t. Kaina 20 

Eur. Tel. 8 601 49 181.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Jaunas vyras, be žalingų įpročių 
ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 605 95 039. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. 
 Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Turiu 
patirties. Esu prižiūrėjusi dvynukes 
nuo 3 mėn. iki metukų. Gyvenu 
Aukštaičių g. Būtų gerai darbas 
netoliese. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje arba 
papildomo darbo nuotoliniu būdu. 
Dirbu kompiuteriu namie. Galiu 
suvedinėti tekstus, rinkti duomenis, 
administruoti internetines 
parduotuves, talpinti skelbimus, 
platinti informaciją. Verčiu tekstus 
anglu kalba. Tel. 8 675 24 726. 
Rokiškis
• 22-ejų metų, be žalingų įpročių 
vaikinas ieško darbo. Dirbęs 
statybose, pas ūkininkus. Turi 
TR1, TR2, B kategorijas, savo 
automobilį. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• Galiu slaugyti ligonį, darbo 
patirtis 8 metai. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti neįgalius žmones 
ar padėti atlikti lauko darbus. 
Galiu dirbti nuo 8 iki 16 val. 
Esu sąžininga ir rimta. Rokiškis, 
Juodupė. Tel. 8 624 34 833. 
Rokiškis
• 46-erių metų vyras, turintis 
vairuotojo B kategorijos 
pažymėjimą ir savo automobilį, 
ieško darbo. Tel. 8 682 60 637. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu tvarkyti 
namus, prižiūrėti vaikus.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Rimtas, be žalingų įpročių vyras 
ieško darbo. Tel. 8 605 68 135. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas Airijoje, Newry 
mieste. Darbo pobūdis - sausųjų 
atliekų rūšiavimas prie linijos. 
Alga 1800 Eur/mėn. į rankas. 

Būstas suteikiamas. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com. Anglų kalba 
nereikalinga. Tel. 8 648 81 832. 
Kaunas
• Darbas moterims, išvykimas 
galimas labai skubus. Darbo 
pobūdis – išvalytų drabužių 
surinkimas pagal užsakymus, jų 
pakavimas. Būstas suteikiamas, 
alga 10 Eur/val. Anglų kalba būtina. 
Išsamesnė informacija telefonu 
arba info@darbaiuzsienyje.com. 
Tel. 8 648 81 832. Kaunas
• Siūlomas darbas Olandijoje 
rūbų sandėlyje. Išvykimas 
galimas skubus. Miestai Utrecht 
arba Zootermeer. Alga 9.69 Eur/
val. Būstas suteikiamas, anglų 
kalbos pagrindai būtini. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com.  
Tel. 8 648 81 832. Kaunas
• Darbui Vokietijoje reikalingi 
kurjeriai. Darbo pobūdis - 
siuntų išvežiojimas nustatytais 
maršrutais.  Miestas Miunchenas. 
Būstas suteikiamas. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com.  
Tel. 8 648 81 832. Vilnius
• Darbas kosmetikos pakavimo 
fabrike, Vokietijoje. Miestas 
Diuseldorf. Darbo pobūdis 
– produkcijos pakavimas bei 
perpakavimas. Atlyginimas 9.50 
Eur/val. Būstas suteikiamas. 
Išsamesnė informacija telefonu 
arba info@darbaiuzsienyje.com. 
Tel. 8 648 81 832. Rokiškis
• Siūlome darbą miškovežio 
vairuotojams. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Siūlomos darbo vietos kosmetikos 
pakavimo įmonėje Vokietijoje. 
Darbo pobūdis – produkcijos 
pakavimas bei perpakavimas. 
Atlyginimas 9,5 Eur/val. Būstas 
suteikiamas.  
Tel. 8 648 81 832. Vilnius
• Viešbučio kambarių ir bendrųjų 
patalpų valymas. Galimybė kuo 
skubiau išvykti – darbo pradžia 
gruodžio 18 d. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai ir 
pagalbiniai darbuotojai.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Ieškome energingų žmonių 
norinčių dirbti darbuotojų paieškos 
srityje. Darbas vykdomas Lietuvos 
ir Airijos rinkose tiesioginio 
kontakto ar nuotoliniu metodu, 
laisvu grafiku. Patirtis kandidatui 
įtakos neturi, atranka vykdoma 
pagal rezultatus. +353877077081. 
Tel. 8 180 68 060. Vilnius
• Darbas Airijoje, Newry mieste. 
Darbo pobūdis sausų atliekų 
rūšiavimas prie linijos. Ant linijos 
važiuoja sausos jau rūšiuotos 
atliekos, iš kurių turite pašalinti 
nereikalingas šiukšles. Pvz.: iš 
kartono atliekų pašalinti plastiką. 
Darbas stovimas. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Darbas Olandijoje moterims, 
rūbų pakavimo fabrike. Darbas 
su internetiniais užsakymais: 
internetinių užsakymų surinkimas, 
grąžinamų prekių priėmimas, 
etikečių klijavimas, dydžių 
žymėjimas. Atlyginimas 9,69 Eur/
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ANEKDOTAI
Ji:
– Aš dar nenusprendžiau, kas 

tu – zuikutis ar kačiukas?
***

– Žinai, kas skiria žmogų nuo 
kiaulės?

– Žinau! Litras degtinės!
***

Eina gatve hipis ir pankas. 
Pankas klausia:

– Kodėl jūs, hipiai, vieni kitus 
taip keikiate?

– Mes nesikeikiame. Mes už 
taiką ir ramybę.

– Aha. Ir vieni kitus zuiku-
čiais vadinate.

– Bet juk zuikutis toks mielas, 
pūkuotas, ilgomis ausytėmis...

– Va va, ilgaausis šmėkla.
***

Žinutė tėvams: „Tėti ir mama, 
aš įsimylėjau ir išėjau griauti 
savo gyvenimo. Grįšiu ne anks-
čiau kaip antrą. Jūsų kvaiša“.

***
Netikėkite žmogumi, kuris 

nieko neturi. Jis neturi ką par-
duoti. Išskyrus jus. 

***
Kai buvo prigaminta daug 

niekam nereikalingos ir bro-
kuotos produkcijos, žmonės 
sugalvojo marketingą.

***
Neišskiriama pora, gebanti 

išspręsti visas jūsų problemas – 
tai Smitas ir Vessonas.

***
Vakaras, tarpuvartė. Balsas 

tamsoje:
– Aš jau prieš tris dienas jums 

aiškiai pasakiau, kad esu boksi-

ninkas, todėl nerūkau.
– Dovanokit dėdule, čia 

tamsu, viena akim neįžiūrėjau...
***

– Mielasis, nupirk man kaili-
nius! Jei tu jų nenupirksi, aš 
peršalsiu, susirgsiu ir numirsiu! 
Laidotuvės kainuos brangiau, 
nei kailiniai!

– Užtat už jas reiks mokėti 
tik kartą.

***
Liaudiškos priemonės lietui 

prišaukti: nuplauti mašiną, 
pasidaryti šukuoseną, palikti 
namie skėtį, pagaliau sukrauti 
daiktus iškylai.

***
Kelių eismo taisyklė: 

pėstysis visada teisus, tačiau ne 
visada gyvas.

***
Vilkas teigiamai charakteri-

zavo kiškį: „Valgomas“.
***

– Holmsai, prie mūsų durų 
guli kažkas juodas ir gauruotas.

– O taip, pone Vatsonai, tai 
Baskervilių šuo. Kaip jūs pro jį 
praėjote?

– Paprastai, aš maniau, kad 
čia kilimėlis ir nusivaliau kojas. 

***
– Aš, atrodo, mirštu!
– Taip, nes tu surijai beveik 

visus madarinus.
– Beveik! O kur jų dar yra?

***
Viršininkas pavaldiniui:
– Jūs ne darbuotojas, o 

tikras lobis! Rankos niežti jus 
užkasti.

Orų prognozė gruodžio 11-13 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Gruodžio 11 d. Naktį 0
Dieną +1

R, 
1-5 m/s

Protarpiais palis.

Gruodžio 12 d. Naktį -2
Dieną +1

Š,
2-7 m/s

Gruodžio 13 d. Naktį  -2
Dieną +1

ŠR, 
4-9 m/s

Protarpiais pasnigs. 
Plikledis. Vėjuota.

– Kur dešrelė?
– Katinas pavogė.
– Tai šuva!

***
Lova
– Aš tave myliu. Būk mano 

širdies šeimininkė!
– Ne, ačiū. Bendrabutis 

nedomina.
***

Jei tikėčiau mano draugės 
dienoraščiu, ji mano, kad aš ją 
šnipinėju!

BALDAI

***
Žiūrėdamas į šeiminin-

ką, katinas Rainius galvojo: 
„Dvikojis lyg ir protinga būtybė. 
O nesupranta, kokia laimė yra 
pridirbti batus!“

***
Keisti tie žmonės: tuo, kas 

parašyta ant tvoros, netiki. O 
tuo, kas parašyta facebooke, tiki 
šventai.

***
Teisiamas maniakas. Teisėjas 

klausia:
– Kodėl jūs nupjovėte aukai 

galvą?
– Tai kad jis ja vis tiek nesi-

naudojo.
***

Tuoj prasidės vestuvės. 
Svečių būryje sukiojasi dailus, 
brangiu fraku apsirengęs jaunuo-
lis. Pagyvenusi ponia jo klausia:

– Atleiskite, ar jūs tas laimin-
gasis?

– Aš pusfinalyje iškritau. Ačiū 

Dievui.
***

Geria vyrukai ir vienas jų 
skundžiasi draugams:

– Aš kai grįžtu namo, mane 
žmona kočėlu per galvą daužo.

– O tu puodą ant galvos 
uždėk.

Kitą kartą draugai klausia:
– Na kaip, ar puodas padėjo?
– Dar ir kaip. Žmona su 

puodu ant galvos pusę virtuvės 
kočėlu išdaužė, o man nepa-
taikė.

***
Jei tikėti moteriško žurnalo 

testu, Petras yra fatališkesnė, 
įdomesnė ir seksualesnė moteris, 
nei jo žmona.

***
Moterys, kurios spaudžiant 

šalčiui nešioja mini sijonus, 
puikiai žino, kad vienatvė dar 
šaltesnė.

***
Sakoma, kad morkos – sveika 

akims. Ogi ne! Kiekvienas 
besmegenis pasakys, kad morka 
labiau tinka nosiai, o akims – 
angliukai.

***
Pasimatymas. Jaunuolis 

klausia merginos:
– O jūs tikriausiai mėgstate 

piešti?
– Iš kur žinote?
– Iš jūsų antakių.

***
Ji:
– Sveikas, gyvuly!
Jis:
– Ir ką tai reiškia?!

PRAMOGŲ KAMPELIS

• 3 durų spintą, be antresolių. 
Televizorių Kenstar, 36 cm.  
Kaina minimali. Tel. 8 628 04 586. 
Rokiškis
• Pigiai sekciją „Vilnius“, stalą-

knygą. Tel. 8 674 22 232.  
Rokiškis
• Virtuves spinteles. Viena 
pastatoma, penkios pakabinamos. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Virtuvės baldus. Pakabinamos 
spintelės, pastatomos spintelės su 

stalviršiais, spintelė su kriaukle, 
gartraukis. Baldai puikiai tiks 
virtuvei sode, sodyboje. Nebrangiai 
ir skubiai. Galima ir su dujine 
virykle. Tel. 8 698 31 704.  
Rokiškis
• Stiklinį staliuką televizoriui. 
Apačioje yra lentynėlė, metalinės 

kojos. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Geros būklės šviestuvą. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 648 31 363.  
Rokiškis
• Naudotą pastatomą virtuvinę 
spintelę, baltos spalvos 60x60x86 
cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pigiai stalą - knygą.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Nedidelę sekciją. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 682 49 626. Rokiškis
• Labai geros būklės odinę sofą 
be miegamosios funkcijos. Plotis 
195 cm. Du fotelius, 95 cm pločio. 
Galiu atvežti. Kaina derinama. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Pigiai 5 durų spintą.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis

val. bruto. Mokamas kas savaitę. 
Tel. 8 678 51 101.  
Rokiškis
• Siūlomas darbas Olandijoje 
vyrams, baldų fabrike. Darbo 

pobūdis - baldų pakavimas. 
Atlyginimas valandinis - 10 Eur/
val. brutto. Mokamas kas savaitę.  
Tel. 8 678 51 101.  
Rokiškis


